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❖ วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขา
นิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนิ เ ทศศาสตร์ สาขาการศึ ก ษา ใน
แนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทางวิชาการ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
วิชาการ และประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขา
การศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของสมาชิก
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E-mail kprint999@gmail.com

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง จากภายในและภายนอก
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี้ เนื้อหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารถือว่าเป็น
ของผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้เป็น ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565 เป็นวารสารที่มีคุณภาพฐาน
TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 โดยมีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
กลุ่มที่ 1 ให้ได้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจ และได้พัฒนาคุ ณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมารวม
12 ปี บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้ เป็นบทความทางวิชาการ จำนวน 4 เรื่อง และ
บทความวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา จำนวน 18 เรื่อง ทางบรรณาธิการและ
บรรณาธิการผู้ช่วยร่วมกับเจ้าของบทความที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน แยกเป็นผลงานภายในสถาบัน 10 เรื่อง และ
ภายนอกสถาบัน 12 เรื่อง รวม 22 เรื่อง ผลงานทุกเรื่องล้วนได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาบทความ
เชิงวิชาการในด้านความถูกต้องของกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบ สามารถนำผลวิจัยไปใช้อ้างอิงและใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และประเทศชาติ กองบรรณาธิการได้ตระหนักถึงมาตรฐานคุณภาพของวารสารจึง มุ่งมั่นพัฒนาให้วารสารวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย เป็นวารสารที่ได้มาตรฐานคุณภาพสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติ และระดับสากล
อันจะก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม และวงพหุวิทยาการได้อย่างหลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับฉบับนี้มีผลงานวิจัย
จากหลากหลายสหสาขาวิชา อาทิ สาขาการศึกษา จำนวน 7 เรื่อง ด้านพยาบาลและสุขภาพ จำนวน 6 เรื่อง สาขาบริหารธุรกิจ
จำนวน 7 เรื่อง และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์
นักวิชาการ และผู้สนใจใฝ่เรียนรู้จะได้ใช้เป็นแหล่ งสารสนเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสังคม วงวิชาชีพและประเทศชาติต่อไป
กองบรรณาธิการได้ปรับรูปแบบวารสารเริ่มจาก ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2565 และมีความยินดีรับบทความในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา และมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และ
เอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ 3 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง
ที่เป็นผู้เ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมาตรฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
เป็นต้นไป
ท้ายที่สุดนี้กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างผลงานวิจัย บทความวิชาการ
ที่หลากหลายศาสตร์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมแนวคิดใหม่ ๆ สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้อ่านอย่างเต็มความสามารถ
และขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ท่านได้ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพ และสนใจส่งมา
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตลอดจนขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย มาอย่างต่อเนื่องตลอดมา และทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนามาตรฐานคุณภาพให้สูงขึ้น
เพื่อก้าวสู่ฐาน TCI กลุ่ม 1 และ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเข้าไปสู่ฐานระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตโดยมีแผนที่จะเริ่มจัดทำวารสาร
ฉบับภาษาอังกฤษในชื่อว่า “Kasae Journal” ในปี 2566 เพื่อเป็นเวทีสนับสนุนให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ได้นำเสนอผลงาน
ผลงานในระดับนานาชาติ พบกันใหม่ฉบับหน้าปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ปี 2565 ในเดือนกันยายนนี้ และ ท่านผู้อ่านสามารถติดตามบทความ
วารสารทุกฉบับได้ โดยได้ Up load ไว้ใน Website ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซี ยได้ที่ https://casjournal.cas.ac.th
ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
ด้วยความปรารถนาดี
กองบรรณาธิการ
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สารบัญ
หน้า
ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
ดวงฤดี อู,๋ สุมินทร เบ้าธรรม, จิราภา ชาลาธราวัฒน์, ฉัตรฑริกา ศรีโคตร,
สุมินตรา มหาวัฒนานันท์, สายสวรรค์ สุวรรณรงค์
การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุชุมชนหนองใหญ่1 ด้านความปลอดภัยตามแนวคิดพฤฒพลัง
เปรมจิต ชาติรัมย์ฐิติกุล, ปฏิมาภรณ์ วงศ์ภูธร, ภัคษิมณฐ์ พีระบุณยนนท์
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเสริมด้วยการฝึกความสามารถการทำหน้าที่ของสมอง
เชิงบริหาร (Executive Function - EF) ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ และการคิดเชิงอภิมาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปวีณา เอี่ยมน้อย, ทัศนีย์ บุญเติม, สุวิทย์ อุปสัย
การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19
สุมินทร เบ้าธรรม, ดวงฤดี อู,๋ จิราภา ชาลาธราวัฒน์, นุศรา นาเชียงใต้
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิถีใหม่โควิด-19 ในงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลพล จังหวัด
ขอนแก่น
เอมพร สุริยะ, วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา, อำนาจ ชนะวงศ์
แนวทางการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตในการทำงานของพนักงาน บริ ษ ั ท โตโยต้ าดี เยี่ ยม จำกั ด จั งหวัด
อุบลราชธานี
ชนิษฎา วิเศษแก้ว, อารีย์ นัยพินิจ
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ทิวารัตน์ คุรุนันท์, กุหลาบ ปุริสาร, อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
การยอมรับการศึกษาต่อในระบบการศึกษาทางไกล ทางอินเทอร์เน็ต ในระดับอุดมศึกษา
พรหมสร เดชากวินกุลม วิภาวดี พรโคกสูง, รัชพล โรจน์บวรวิทยา,
รฐา นาราสุรโชติ
สถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จังหวัด
ขอนแก่น
ศรินญา เครื่องฉาย, ภัคษิมณฐ์ พีระบุณยนนท์, เปรมจิต ชาติรัมย์ฐิติกุล,
ปฏิมาภรณ์ วงศ์ภูธร, กัลยา ปังประเสริฐ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ขนส่งสินค้า ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น
ไพรัตน์ ทวีวาร, ธนาพันธ์ นัยพินิจ, นพดล มั่งมี, ศิริพร น้อยวงศ์,
ปรมินทร์ นวลอินทร์, สวิตา อ่อนละออ
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับโรคผิวหนังอักเสบจากสารสกัดกรุงเขมา
นฤวัตร ภักดี, ปราณี ศรีราช, กนกวรรณ แสนสุภา, กันธิมา เผือกเจริญ,
เพ็ญศิริ จันทร์แอ, วรินท์ โอนอ่อน, ปราณี แสนวงค์, อนรรฆอร จิตต์เจริญธรรม,
ภานิชา พงศ์นราทร1
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนกพิราบ
วิทวัส ผาบสิมมา, ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อ ชะลอการเสื่อมของไตในคลินิก
โรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ณิชชารีย์ ภูมิพาณิชย์ชัย, วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา, สนใจ ไชยบุญเรือง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส 11101) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ
วริยา วิจิตรศุภการ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายยา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา บริษัท
สยามฟาร์มมาซูติคอล จำกัด
สุทธิสา พรหมศร, ทรรศิกา จารุกำจร, นพดล มั่งมี, อดิศรา แย้มโกสุม,
ปรมินทร์ นวลอินทร์, สวิตา อ่อนละออ
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุงสภาพดิน
ของเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
พิชัย สารภักดิ์, ประสิทธิ์ ทันสมัย
ผลการดำเนินโครงการจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 5
กษม ชนะวงศ์, มุกดาวรรณ ชนะวงศ์, ชัชนี คำภิบาล,
ทิพย์วัลย์ ด่านสวัสดิกุล, นฤมล สินสุพรรณ
วิกฤต COVID-19 : อนาคตในการเรียนรู้จะเป็นอย่างไร
ณัชชา ทนุธรรมนอก, ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเสริมสร้างคุณค่าและการพึ่งพิงตนเองด้านเศรษฐกิจ
กษม ชนะวงศ์, วีณา อิศรางกรู ณ อยุธยา, จุฬาภรณ์ โสตะ,
ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล, มุกดาวรรณ ชนะวงศ์, วุฒิชัย โยตา
การสร้างเนื้อหา ทางการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ กรณีศึกษา เว็ปไซด์ ยูทูป
วิภาวดี พรโคกสูง, ศศิยาพัชร พลสังข์กิติภพ
ปัญหาและข้อจำกัดในการเรียนการสอนกฎหมายทางออนไลน์
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
Is the starting line for education really that important?
Yue Feng, Teerachai Nethanomsak
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